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ABSTRAK 

 

Nomita Pamela Sari Hadi Pramono. 2019. PENGARUH LEVERAGE, 

KARAKTER EKSEKUTIF, UKURAN PERUSAHAAN, DAN RETURN ON 

ASSET (ROA) TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR ( MAKANAN DAN MINUMAN) YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2017. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) untuk menguji apakah 

leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, (2) untuk menguji apakah karakter 

eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, (3) untuk menguji apakah ukuran 

perusahan berpengaruh terhadap tax avoidance, (4) untuk menguji apakah return 

on asset berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2013-2017. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan kriteria tertentu, diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel dalam penelitian ini selama periode pengamatan 5 tahun. Metode analisis 

yang digunakan antara lain uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi 

berganda meliputi uji F, uji t, dan uji determinasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, karakter eksekutif, ukuran 

perusahaan dan, return on asset berpengaruh secara simultan terhadap tax 

avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2017. Sedangkan secara parsial leverage dan karakater eksekutif 

berpengaruh terhadap tax avoidance, tetapi ukuran perusahaan dan return on asset 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 
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leverage, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, return on 
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ABSTRACT 

 

Nomita Pamela Sari Hadi Pramono. 2019. THE EFFECT OF LEVERAGE, 

EXECUTIVE CHARACTER, COMPANY SIZE, AND RETURN ON ASSET (ROA) 

ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES (FOOD AND 

BEVERAGES) LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) 2013-2017. 

 The purpose of this study is to find out (1) to test whether leverage 

influences tax avoidance, (2) to test whether the executive character influences tax 

avoidance, (3) to test whether the size of the company influences tax avoidance, 

(4) to test whether return on assets has an effect on tax avoidance . 

 The data used in this study are secondary data obtained from the 

financial statements of food and beverages manufacturing companies listed on the 

Stock Exchange with the research period of 2013-2017. This study used a 

purposive sampling technique with sampling techniques using certain criteria, 

obtained 10 companies that met the sample criteria in this study during the 

observation period of 5 years. The analytical methods used include classic 

assumption tests including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 

test, autocorrelation test, and multiple regression analysis including F test, t test, 

and determination test. 

 The results showed that leverage, executive character, firm size and 

return on assets simultaneously had an effect on tax avoidance in food and 

beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. While 

partially leverage and executive character affect tax avoidance, company size and 

return on assets do not affect tax avoidance in food and beverages companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. 
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leverage, executive character, company size, return on assets, tax 

avoidance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana pemerintah 

terus berupaya melaksanakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah melakukan pembangunan negara bukanlah suatu hal 

yang mudah karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Letak Indonesia 

yang strategis membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor penerimaan pajak. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan merupakan unsur 

penting bagi suatu negara. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang 

mempunyai persentase paling tinggi dan digunakan untuk pengeluaran negara 

seperti pembangunan dalam rangka kesejahteraan umum. Menurut Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut ini. 
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1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

wajib pajak orang pribadi adalah orang yang mempunyai penghasilan 

diatas penghasilan tidak kena pajak yang biasanya di Indonesia wajib 

pajak mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

2. Wajib Pajak Badan 

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

memberikan pengertian bahwa wajib pajak badan adalah wajib pajak 

yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, pemungut ataupun 

pemotong pajak seperti kontraktor ataupun bentuk usaha tetap. Wajib 

pajak badan dibayarkan oleh Badan Usaha milik pemerintah seperti 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik 

Daerah), Badan usaha milik swasta seperti CV (Comanditaire 

Venotschap), PT (Perseroan Terbatas), dan Lembaga Yayasan. 

Pemerintah selalu memperhatikan perusahaan dalam sektor pajaknya 

karena semakin besar pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan maka akan 

semakin besar pula pajak yang dibayarkan ke kas negara. Pajak dari sisi 

fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara (Dewinta dan Setiawan, 

2016). Namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu hal yang 

dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, pemungutan pajak bukanlah 
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hal yang mudah untuk diterapkan. Perusahaan akan berupaya memperkecil 

jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target 

laba yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada 

peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. 

Kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan 

dengan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk 

mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang 

tinggi mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning) 

agar manajemen melakukan pembayaran pajak yang lebih sedikit. 

Tabel 1.1 

Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak 

     (dalam triliun rupiah) 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Target 995,21 1.072,37 1.249,26 1.355,20 1.283,56 

Realisasi 921,27 981,83 1.060,83 1.105,81 1.151,13 

Capaian 92,57% 91,56% 81,96% 81,59% 89,68% 

Sumber : Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa porsentase 

realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan 

secara terus menerus, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 

8,09% dengan target yang dikurangi dari tahun sebelumnya. Target 

penerimaan pajak yang tidak tercapai dikarenakan salah satu penyebabnya 

adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena pemegang saham 

menginginkan adanya tingkat pengembalian yang berlipat ganda dari 
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investasinya pada perusahaan, dengan mengurangi jumlah beban pajak 

artinya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 

Ada cara perlawanan aktif terhadap penghindaran pajak yaitu dengan 

cara penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax 

evasion). Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal dari wajib pajak 

itu sendiri dengan melakukan perbuatan secara langsung ditujukan terhadap 

fiskus dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan.  

Penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pembayaran 

pajak dengan cara legal, misalnya memanfaatkan kelemahan peraturan 

perpajakan, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha penghindaran pajak 

dengan cara ilegal, misalnya  melaporkan pendapatan dibawah yang 

sebenarya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi (Dharma dan Ardiana, 

2016). Perusahaan melakukan penghindaran pajak terlihat dari kebijakan 

pendanaan yang diambil perusahaan.  

Salah satunya kebijakan pendanaan adalah leverage yaitu rasio 

seberapa besar utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi 

perusahaan. Rasio ini menggambarkan antara hutang dengan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), leverage 

(struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan 

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus 

dibayar oleh perusahaan sehingga menimbulkan pengurangan laba bersih 

perusahaan. Pengurangan laba bersih akan mengurangi pembayaran pajak 
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yang nantinya akan tercapai keuntungan maksimal.  Menurut Adelina (2012), 

laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber 

pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal 

dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan adanya tindakan 

penghindaran pajak. 

Cara lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan 

penghindaran pajak yaitu dengan melihat karakter eksekutif. Eksekutif 

merupakan individu yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam suatu 

perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya operasi 

perusahaan. Terdapat dua jenis karakter eksekutif yaitu tipe agresif (risk 

taker) dan tipe konservatif  (risk averse). Tipe agresif merupakan karakter 

eksekutif yang cenderung berani dalam mengambil resiko yang tinggi 

sedangkan tipe konservatif merupakan karakter eksekutif dimana cenderung 

kurang berani dalam mengambil resiko. 

Menurut Saputra, Rifa, Rahmawati (2015) eksekutif yang memiliki 

tipe agresif adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan 

bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, 

posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang 

memiliki karakter ini tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan hutang. 

Biasanya karakter eksekutif dengan tipe konservatif memiliki usia yang lebih 

tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan 

perusahaan. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) resiko perusahaan 

merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik 
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penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih 

dari yang direncanakan semakin tinggi deviasi earning perusahaan 

mengindikasikan semakin besar pula resiko perusahaan yang ada. Semakin 

tinggi resiko perusahaan maka akan mencerminkan eksekutif itu bertipe 

agresif dan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak begitu juga 

sebaliknya.  

Besar kecilnya suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak 

dapat terlihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang 

menentukan perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil menurut berbagai 

caranya. Hormati (2009) dalam Dewi dan Sari (2014) mendefinisikan ukuran 

perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu 

perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, total 

penjualan, jumlah karyawan, dan sebagainya. Perusahan besar cenderung 

lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan 

perusahaan kecil oleh karena itu perusahaan besar cenderung untuk 

melakukan penghindaran pajak. 

Langkah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat 

diukur menggunakan Return On Asset (ROA). ROA merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva perusahaan yang 

tersedia. Semakin tinggi ROA maka akan semakin tinggi juga laba sehingga 

pajak yang disetorkan akan semakin tinggi pula. Ketika laba yang diperoleh 

membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan 
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penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak 

Dewinta dan Setiawan (2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014), tentang pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2014), tentang 

pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan 

ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini, dan Raharja (2016), 

tentang pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, 

ukuran perusahaan (size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap 

tindakan penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang listing BEI 

periode tahun 2011–2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak.  

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setyawan (2016), tentang 

pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

pertumbuhan penjualan terhadap tpenghindaran pajak. Hasil penelitian 



8 
 

 

 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh pada penghindaran pajak 

Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016), tentang 

pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi 

politik terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak.  

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada jenis sampel perusahaan yang digunakan, tahun atau periode 

penelitian, dan penambahan variabel. Peneliti melakukan penelitian yang 

bersifat pengulangan variabel dimana menunjukkan hasil yang saling 

bertentangan satu sama lain dari penelitian terdahulu (Agusti, 2014; Darmawan 

dan Sukatha, 2014; Cahyono, Andini, dan Raharja, 2016; Dharma dan Ardiana, 

2016) dan menambahkan variabel yaitu karakter eksekutif. Berdasarkan uraian 

di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Leverage, Karakter Eksekutif, 

Ukuran Perusahaan, dan Return On Assets (ROA) terhadap Tax 

Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Makanan dan Minuman) 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap tax avoidance. 

2. Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

4. Untuk menguji pengaruh return on assets terhadap tax avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan tentang 

penghindaran pajak mengenai leverage, karakter eksekutif, ukuran 

perusahaan, dan retrun on assets. Dapat menambah wawasan wajib 
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badan serta menjadi masukan agar wajib badan dapat meningkatkan 

kepatuhan terhadap penghindaran pajak. 

2. Civitas Akademik 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan 

untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya terkait 

dengan pengaruh leverage, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan 

retrun on assets terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur (makanan dan minuman) yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2017. Menambah khasanah pustaka bagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten khususnya penelitian tentang perpajakan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang 

mengenai pengaruh leverage, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan 

return on asset terhadap penghindaran pajak. 

4. Bagi Penulis  

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang pengaruh leverage, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan 

retrun on assets terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur (makanan dan minuman) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut ini. 

1. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar pada 

perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013-2017. 

2. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang 

terdaftar pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang 

terdaftar pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Ukuran perushaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besar kecilnya 

perusahaan tidak akan mempengaruhi manajer guna untuk melakukan 

tindakan kesempatan dalam penghindaran pajak yang mana pada 

perusahaan akan beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan adalah beban 

yang akan mengurang laba perusahaan. 

4. Return on assets tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang 

terdaftar pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Return on assets tidak 
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berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pada dasarnya 

perusahaan yang beroperasi dengan efisien tinggi akan mendapat subsidi 

pajak berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah oleh karena itu return 

on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih berhati-hati dalam penerimaan hutang 

atau pembiayaan dari pihak ketiga karena semakin tinggi leverage akan 

semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan yang berakibat oleh biaya bunga yang tinggi dan akan 

mempengaruhi berkurangnya beban pajak, selain itu  manajemen lebih 

memperhatikan karakter dari masing-masing eksekutif dalam menyikapi 

terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan karena semakin 

perusahaan bersifat agresif maka tingkat penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan akan semakin tinggi dan tingkat CETR yang 

meningkat maka akan terjadi penurunan atau berkurangnya tingkat 

penghindaran pajak. 

2. Bagi civitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

materi tentang pengaruh leverage, karakter eksekutif, ukuran 

perusahaan, dan retrun on assets terhadap penghindaran pajak. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama, 

diharapkan untuk menambah jumlah sampel yang digunakan tidak hanya 

sub sektor seperti perkebunan, peternakan, perikanan, kimia, farmasi  

melainkan sektor seperti sektor pertambangan, aneka industri, industri 

barang dan konsumsi, properti, real estat dan konstruksi bangunan atau 

memperpanjang periode penelitian sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat. 

4. Bagi penulis, sebaiknya memperhatikan tahun penelitian yang digunakan 

karena banyak laporan keuangan tahun lalu yang tidak terbit dengan 

lengkap sehingga akan mengurangi sampel penelitian. 
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